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إن النسان إذا علت همته فإنه ل يقنع بالدون، ول يرضيه إل معالي المور، ول يقبل أن يكون فضلة ل قيمة
لها، بل يريد أن يترك بصماته في الخير وأعمال البر، وأصحاب الهمم العالية قليلون في المجتمع، ولذلك تعم
الرزية، وتعظم المصيبة بموتهم، فموت الواحد منهم موت أمة، ومن صفات أصحاب الهمم العالية الترفع عن

.الدنيا ورفضها، والتطلع إلى ما هو باق2 دائم
 

عدم القتناع بالدون: من صفات عالي الهمة
 

إن النسان إذا علت همته فإنه ل يقنع بالدون ول يرضيه إل معالي المور، فالهمم العالية ل تعطي الدنية ول
تقنع بالسفاسف، ول ترضى إل بمعالي المور، فصاحب الهمة العالية ل يقبل أن يبقى في هامش الحياة، بل

يجتهد أن يصل إلى ما أمكنه من الكمالت؛ ليقينه أنه إذا لم يزد شيئا: على الدنيا ويترك فيها بصماته في الخير
يقول. وأعمال البر، فإنه سيصبح زائدا: على الدنيا، وفضلة من فضلت الدنيا، أو في هامش صفحة الحياة

قلت للصقر وهو في الجو عال: وما للمرء خير في حياة إذا ما عد من سقط المتاع ويقول الشاعر: الشاعر
اهبط الرض فالهواء جديب قال لي الصقر في جناحي وعزمي وعنان السماء مرعى خصيب وهذا المرعى

إذا ما كنت في. الخصيب الذي ل يكون إل في العالي يجهله الرضيون، حيث ثقل التراب ومطامع الرض
أمر مروم فل تقنع بما دون النجوم فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم وقال صفي الدين

ما دمنا لم نحقق آمالنا، فل يمكن: ل يظهر العجز منا دون نيل المنى ولو رأينا المنايا في أمانينا يعني: الحلي 
.أن يجد العجز واليأس إلينا سبيل:، حتى ولو كانت المنية هي التي تدركنا في سبيل الحصول على هذه الماني

فانهض إلى صهوات المجد معتليا: فالباز لم يأو إل عالي القلل ودع من المر أدناه لبعده في: ويقول البارودي 
فانهض إلى: لجة البحر ما يغني عن الوشل قد يظفر الفاتك اللوى بحاجته ويقعد العجز بالهيابة الوكل معناه

جمع صهوة، وهو موضع السرج من ظهر الفرس، والمقصود بها ذرى: صهوات المجد معتليا:، صهوات
ودع من المر أدناه لبعده في لجة البحر ما. قمم الجبال: الصقر، لم يأو إل عالي القلل، أي: أي: المجد، فالباز

أن البحر الخضم الواسع الذي فيه الماء الوفير فيه ما يغنيك عن أن تقنع بالوشل وهو: يعني. يغني عن الوشل
ويقعد: الشديد ويقول: الجريء، واللوى أي: يعني: الفاتك. قد يظفر الفاتك اللوى بحاجته: ثم يقول. الماء القليل

فهو العاجز الذي إذا: أما الوكل. هو الذي يخاف الناس وليس عنده جرأة ول إقدام: العجز بالهيابة الوكل الهيابة
كبير الهمة نوع من البشر تتحدى همته بحول ا عز وجل: فإذا:. نابه أمر ل ينهض فيه بنفسه بل يكله إلى غيره

وقوته ما يراه غيره مستحيل:، ولذلك نلحظ أنه ل يمكن أبدا: أن يوجد شخص من الشخصيات التي أثرت في
تاريخ المم وأحدثت التجديد إل ل بد قطعا: أنه كان عالي الهمة، بجانب العلم تكون هذه الرادة، فإذا تخيلت أي
عظيم من عظماء السلم فل بد أن يكون من صفاته الساسية التي ل غنى به عنها هي علو الهمة، ولذلك بهمة

رجل واحد تحيا أمة بكاملها؛ لن هذه هي تركيبته النفسية التي وهبه ا سبحانه وتعالى هذه القوى العظيمة،
حتى إنه يتحدى ما يكون بالنسبة لغيره مستحيل:، وينجز بحول ا عز وجل ما ينوء به العصبة أولو القوة،

له همم ل منتهى لكبارها: ويقتحم بتوكله على ا الصعاب والهوال، ل يلوي على شيء، يقول الشاعر في مثله
له همم تطمح وتصبو إلى ما ل نهاية، وأصغر همة عنده أجل وأعظم: يعني. وهمته الصغرى أجل من الدهر

!......من الدهر
 
 
 

ل إفراط في علو الهمة 
 

ليس في علو الهمة إفراط في الحقيقة، كل شيء في الوجود فيه إفراط وفيه تفريط، فيه غلو وفيه جفاء، أما علو
عالي الهمة إذا. الهمة فإنه ل يعرف الفراط أبدا:، فل يوصف صاحب الهمة بأنه مفرط في آماله وفي طموحاته

كان يستوفي شروط وحدود وقواعد علو الهمة، فإنه ل يوصف بالفراط، بل دائما: همته وثابة، ل يقنع أبدا:
بشيء، ول تقف همته عند حد، وشرط ذلك أن تكون همته مبنية على معرفته قدر نفسه، مبنية على سعيه حسب
إمكانه في تحصيل ما يحب وتجنب ما يكره، وإن لم توجد هذه الشروط فليس هذا رجاء ول علو همة، إنما هو



غرور أو إغراق في أحلم اليقظة، وأحلم اليقظة في حد ذاتها ليست عيبا:، لو أن إنسانا: يشرد ذهنه في حالة
اليقظة ويمني نفسه أو يؤمل في أن ينهض بنفسه في طلب العلم أو في عبادة أو في جهاد أو في دعوة أو في

سأفعل كذا وأخاطب كذا، وأحفظ القرآن ثم بعد ذلك أدرس كذا أو أرحل إلى كذا؛: الصعود إلى الجنة، ويقول
.فإذا كانت هذه الحلم تعطيه شحنة وتجعله ينهض إلى هذه المال، فهذا بل شك شيء محمود وليس مذموما:
أما أحلم اليقظة التي ل يترتب عليها عمل، فهي مجرد استغراق للوقت في هذه الماني والغترارات، وهي
مذمومة، كحال ذلك الرجل الذي جاء وصفه في بعض الكتب، وحكاها ابن قتيبة في عيون الخبار، حكي أن

استغرقته أحلم اليقظة، وكانت الجرة: ناسكا: كان له عسل وسمن في جرة، ففكر يوما:، أو بتعبيرنا الحديث نقول
أبيع الجرة بعشرة دراهم، وأشتري خمس أعنز، فأولدهن في كل سنة مرتين،: معلقة فوقه وهو جالس فقال

ويبلغ النتاج في سنتين مائتين، وأبتاع بكل أربع بقرة، وأصيب بذرا: فأزرع، وينمو المال الذي في يدي، فأتخذ
المساكن والعبيد والماء والهل، ويولد لي ابن فأسميه كذا، وآخذه بالدب، فإن هو عصاني ضربت بعصاي

حركة الضرب لهذا البن، فرفعها حاكيا: للضرب- من شدة الستغراق-فحكى . رأسه وكانت في يده عصا
فهذه من صور الستغراق في الحلم والماني،. فأصابت الجرة فانكسرت، وانصب العسل والسمن على رأسه

وهكذا أغلب وقته يقضيه في هذه الماني، دون أن يسعى ودون أن يكون عنده الطاقة التي يندفع بها في سبيل
فإذا كان النسان مستوفيا: لشروط الثقة بال سبحانه وتعالى، ثم الثقة في نفسه ومعرفة قدر نفسه،. تحقيق أمانيه

ليس في علو الهمة إفراط في الحقيقة؛: إذا:. وأوتي ما هو من مؤهلت علو الهمة، فهذا ل يوصف بالفراط أبدا:
يقول. لن الهمم العالية طموحة وثابة ل تعرف الحدود، دائمة الترقي والصعود، ل تعرف الدعة والسكون

فكن رجل: رجله في الثرى وهامة همته في الثريا أي كن رجل: رجله على الرض، أما همته فهامتها: الشاعر
عند النجوم في الثريا، ليس هذا فحسب، بل إن المؤمن العالي الهمة يريد ما هو أعلى من الثريا، ما هو فوق
سبع سماوات، إنها الجنة، بل هو يطمح إلى أعلى ما في الجنة وهو الفردوس العلى، وهذا هو الذي أدبنا به

إذا سألتم ا تعالى فاسألوه الفردوس الذي هو أعلى الجنة،: (رسول ا صلى ا عليه وسلم وطلبه منا، فقال
:) وسقفه عرش الرحمن مثال ذلك ما قاله عمر بن عبد العزيز رحمه ا تعالى لـدكين. وهو أوسط الجنة أيضا

لما جاءه، وقد كان عمر بن عبد العزيز قبل أن يلي الخلفة وعده بأن يعطيه صلة، ودكين كان شاعرا:، فلما
يا: ولي الخلفة جاءه دكين يطلب هذه الصلة، فبين له أنه ل أمل في أن يفعل معه ما كان يفعله من قبل، فقال له

:! يا دكين : لن أجالسك من أجل أن تمدحني بالشعر وأعطيك المال مقابله قط، ثم قال له! دكين  إن لي نفسا
.تواقة، لم تزل تتوق إلى المارة، فلما نلتها تاقت إلى الخلفة، فلما نلتها تاقت إلى الجنة

 
 
 

حث ابن الجوزي على طلب المعالي وعدم الرضا بالدون 
 

من أعمل فكره الصافي دله على طلب أشرف المقامات: يقول المام أبو الفرج ابن الجوزي رحمه ا تعالى
ولم أر في عيوب الناس عيبا: كنقص: وقد قال أبو الطيب المتنبي . ونهاه عن الرضا بالنقص في كل حال

القادرين على التمام فينبغي للعاقل أن ينتهي إلى غاية ما يمكنه، فلو كان يتصور للدمي صعود السماوات
لرأيت من أقبح النقائص رضاه بالرض، ولو كانت النبوة تحصل بالجتهاد لرأيت المقصر في تحصيلها في

والسيرة الجميلة عند. حضيض، غير أنه ل يمكن ذلك؛ لن النبوة ل تنال بالكتساب، فينبغي أن يطلب الممكن
أن يحقق النسان أقصى قدر: يعني. خروج النفس إلى غاية كمالها الممكن لها في العلم والعمل: الحكماء هي

وأنا أشرح من ذلك ما: ثم يقول ابن الجوزي . من الكمال الذي يدخل في دائرة المكان وليس في المستحيلت
يدل مذكوره على مغفله، أما في البدن فليست الصورة داخلة تحت كسب الدمي، بل يدخل تحت كسبه تحسينها

يعني أن الشارع ندبنا أيضا: إلى الكمال. وتزيينها، فقبيح بالعاقل إهمال نفسه، وقد نبه الشارع على الكل بالبعض
الممكن حتى في الصورة الظاهرة، بأن يكون النسان نظيفا:، وليس معنى هذا أن قيمة النسان في مظهره، لكن

على النسان أن يكون كامل: بقدر المستطاع في كل شيء، وقد كان النبياء أكمل الناس في كل شيء،: أقول
وقد نبه الشارع على الكل بالبعض، فأمر: ثم يقول. حتى في مظهرهم وفي ملبسهم وفي نظافتهم وفي ملمحهم

بقص الظفار ونتف البط وحلق العانة، ونهى عن أكل الثوم والبصل النيء لجل الرائحة، وينبغي له أن يقيس
على ذلك ويطلب غاية النظافة ونهاية الزينة، وقد كان صلى ا عليه وسلم يعرف مجيئه بريح الطيب، فكان

ولست آمرا: بزيادة التقشف الذي يستعمله الموسوس، ولكن التوسط هو: يقول. الغاية في النظافة والنزاهة



هذا المعنى ينافي التربية العجيبة للصوفية، حيث يحصنون هذه المعاني في نفوس أتباعهم بحجج. المحمود
مرة من: أسعد لحظات عنده منذ أن من ا عليه بالسلم كانت ثلث لحظات: واهية، حتى إن بعضهم يقول

ومرة أخرى كان عليه فروة فلم يستطع أن يميز بين. المرات وجد نفسه في مركب ووجد نفسه أحقر الموجودين
!إلى آخره، فمثل هذا ما دام يحتقر ذاته، فكيف سيصعد بها إلى أعلى..! شعر الفرو وبين القمل من كثرته

وينبغي له أن يجتهد: يقول المام ابن الجوزي . فالتربية الصوفية لها أسوأ الثار في تحطيم الهمم والتسفل بها
اليد العليا خير: (وهذا المعنى مأخوذ من حديث. في التجارة والكسب ليفضل على غيره، ول يفضل غيره عليه

Wَ). من اليد السفلى هو يحث هنا أيضا: على أن يستقل المرء ماديا:، بحيث ل يحتاج أن يمد يده إلى غيره،: فإذا:
وليبلغ من ذلك غاية ل تمنعه عن العلم، فينبغي له مع: ثم يقول. فتكون يده سفلى، بل يكون هو المعطي ل الخذ

اجتهاده في الكسب أو في التجارة أل يصل إلى حد يعوقه عن طلب العلم، ثم ينبغي له مادام يطلب العلم أيضا:
من المناسب أن يذكر ابن: فإذا:. أن يطلب الغاية في العلم، بأن يجتهد في تحصيل أعلى الدرجات في طلب العلم

:الجوزي هنا قادحا: في هذا المعنى وهو التقليد، فما دمت تريد الغاية في العلم، فقبيح بك أن تقنع بالتقليد؛ يقول
.وذلك لن التقليد مظهر من مظاهر سفل الهمة، وهو أخذ قول الغير بدون معرفة دليله. ومن أقبح النقص التقليد

أرجو. فإن قويت همته رقته إلى أن يختار لنفسه مذهبا: ول يتمذهب لحد؛ فإن المقلد أعمى يقوده مقلده: ثم يقول
عدم التطرف في فهم هذه العبارة؛ لنه ليس معنى هذا أن كل واحد يتخذ له مذهبا: ويفهم النصوص على غير

ثم ينبغي له أن: يقول. مرادها، لكن هذا لمن يسلك السلم الطبيعي الذي يرتقي به إلى مرتبة الجتهاد المطلق
يطلب الغاية في معرفة ا تعالى ومعاملته، وفي الجملة ل يترك فضيلة يمكن تحصيلها إل حصلها؛ فإن القنوع

.شباب قانع ل خير فيهم وبورك في الشباب الطامحين: ولذلك يقول الشاعر ذاما: هؤلء! بالدون حالة الراذل
إنه ما: ويقول آخر في وصف عالي الهمة. فكن رجل: رجله في الثرى وهامة همته في الثريا: ويقول الخر

ل يسمع بأي فضيلة إل ويحدث نفسه أن يكون هو صاحب هذه: يعني. يسمع بفضيلة إل وتثب نفسه إليها
لقفزت همته) يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفا: بغير حساب: (الفضيلة، بحيث لو سمع قوله صلى ا عليه وسلم

إن ا يبعث لهذه المة: (إلى أن يكون واحدا: من هؤلء السبعين اللف، وإذا سمع قوله عليه الصلة والسلم
.فتحدثه نفسه فورا: أن يجتهد كي يكون هو ذلك المجدد، وهكذا) على رأس كل مائة سنة من يجدد لها أمر دينها

ثم يقول ابن. اتخذ من المجد إزارا: ورداء:: إذا ذكر المجد ألفيته تأزر بالمجد ثم ارتدى يعني: يقول الشاعر
ولو أمكنك عبور كل أحد من العلماء والزهاد فافعل، فإنهم كانوا رجال: وأنت رجل،: الجوزي رحمه ا تعالى

وما قعد من قعد إل لدناءة الهمة وخستها، فاعلم أنك في ميدان سباق، والوقات تنتهز، ول تخلد إلى كسل، فما
فات من فات إل بالكسل، ول نال من نال إل بالجد والعزم، وإن الهمة لتغلي في القلوب غليان الماء في القدور،

ليس لي مال سوى كري فبه أحيا من العدم قنعت نفسي بما رزقت وتمطت في العل: وقد قال بعض من سلف
أنه فيما يتعلق بالطعام والشراب والرزق عنده قنوع بحيث يرضى بالقليل، لكن في الهمة ل: هممي معناه

.يرضى بالقليل أبدا:
 
 

ندرتهم وقلتهم في الناس: من صفات وخصائص أصحاب الهمم العالية
 

إن من خصائص أصحاب الهمم العالية أنهم نادرون في الناس، فكبيرو الهمة يتسابقون إلى المكارم ل يكلون
يقول الشاعر مادحا: بهذا الشعر الشيخ اللباني. ول يملون ول يقنطون، وهل يقنط من رحمة ربه إل الضالون

رحمه ا، وبل شك فإن الشيخ اللباني من أعظم الناس همة في هذا الزمان، فمن يدرس سيرته وترجمته يجد
كيف أنه بعلو الهمة أدرك أن يكون محدث العصر، فقد خدم سنة النبي صلى عليه وآله وسلم في عصرنا بما لم

وجد القنوط إلى الرجال سبيله وإليك لم يجد القنوط سبيل ولرب فرد: يقول الشاعر. يخدمها أحد مثله رحمه ا
في سمو فعاله وعلوه خلقا: يعادل جيل فكبيرو الهمة في الناس كالعملة النادرة، أو كالكبريت الحمر، يصدق

وهذا الحديث) تجدون الناس كإبل مائة، ل يجد الرجل فيها راحلة: (عليهم قول رسول ا صلى ا عليه وسلم
هي النجيبة المختارة من البل للركوب وغيره، فهي كاملة الوصاف، فمثل) راحلة(رواه مسلم وغيره، معنى 

)راحلة: (هذه الناقة النجيبة إذا كانت في البل فإنك تجدها متميزة بصفاتها وبهيئتها وبخصالها، والهاء في قوله
وسميت راحلة؛ لنها يجعل عليها الرحل، فهي فاعلة. للمبالغة، كما يقال رجل نسابة ورجل فهامة ورجل علمة

ة2 : بمعنى مفعولة، كقوله تعالى Wي Yاض Wة2 ر Wيش Yي عYمعنى الحديث أن: إذا:. في عيشة مرضية: يعني] 21:الحاقة[ف
المرضي الحوال من الناس الكامل الوصاف الحسن المنظر القوي على الحمال والسفار قليل جدا: كقلة



لYينW : الراحلة في البل، قال تعالى ZوWال Wن Yة] مZث\ل * Wين YرYالخ Wن Yيل] مYل Wق Wوقد كانوا: وقال الشاعر]. 14-13:الواقعة[و
يعد بألف من: يقول الشاعر. إذا عدوا قليل: فقد صاروا أعز من القليل فالواحد منهم بأمة والفرد منهم بألف

ولم أر أمثال الرجال تفاوتا: إلى المجد حتى عد ألف بواحد ولذا: رجال زمانه لكنه في اللمعية واحد ويقول آخر
عظمت المصيبة بفقدهم، وعمت الرزية بموتهم، إذا فقدت المة واحدا: منهم تكون المصيبة عظيمة، فليس هو

تعلم ما الرزية فقد مال ول شاة تموت ول بعير ولكن: يقول الشاعر. موت رجل واحد ولكنه موت أمة كاملة
فما كان قيس هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدم قال بعض: الرزية فقد حر يموت بموته بشر كثير وقال آخر

:ومما قيل في رثاء عمر بن عبد العزيز رحمه ا تعالى. موت العالم ثلمة في السلم ل يسدها شيء: السلف
عمت صنائعه فعم هلكه فالناس فيه كلهم مأجور والناس مأتمهم عليه واحد في كل دار رنة وزفير يثني عليك

لسان من لم توله خيرا: لنك بالثناء جدير ردت صنائعه عليه حياته فكأنه من نشرها منشور وقال أبو بكر
ولما) في الجيش خير من ألف رجل- أي القعقاع بن عمرو التميمي -صوت القعقاع : (رضي ا تعالى عنه

طلب عمرو بن العاص رضي ا تعالى عنه المدد من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي ا تعالى عنه
:فإني قد أمددتك بأربعة آلف رجل، على كل ألف رجل منهم مقام اللف: (أما بعد: في فتح مصر كتب إليه

ولو راجعت ترجمة الربعة) الزبير بن العوام و المقداد بن عمرو و عبادة من الصامت و مسلمة بن خالد 
وقد يأتي فيما بعد ذكر شيء من ذلك، إذا تأملنا مثل: أولهم وهو الزبير بن العوام لوجدنا. البطال لرأيت عجبا:

وقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي ا. العجائب في سيرته، كذلك مسلمة بن خالد و المقداد و عبادة 
أتمنى لو أن هذه الدار مملوءة ذهبا: أنفقه في سبيل: تمنوا، فقال واحد من الجالسين: (تعالى عنه يوما: لصحابه

مملوءة لؤلؤا:- هذه الدار: أي-أتمنى لو أنها : تمنوا، فقال رجل: ا عز وجل، فلم يعجب عمر ، فقال عمر 
ما ندري ما نقول يا أمير: تمنوا، قالوا: وزبرجدا: وجوهرا: أنفقه في سبيل ا عز وجل وأتصدق به، ثم قال

لكني أتمنى لو أن هذه الدار مملوءة رجال: مثل أبي عبيدة بن الجراح رضي ا تعالى: قال عمر ! المؤمنين
ما قصرت في النصيحة للسلم حين تمنيت أن تكون الدار مملوءة: يعني) ما آلوت السلم: عنه، فقال رجل

لكل قوم: وقال أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب . رجال: مثل أبي عبيدة بن الجراح 
لما صاف قتيبة بن: وقال الصمعي . نجيبة، وإن نجيبة بني أمية عمر بن عبد العزيز ، إنه يبعث أمة وحده

هو ذاك في: وهاله أمرهم، سأل عن محمد بن واسع ، فقيل- يعني وقفوا صفوفا: في جهاد التراك-مسلم الترك 
تلك الصبع أحب إلي من مائة ألف سيف: الميمنة متكئ على قوسه، يبصبص بأصبعه نحو السماء، قال قتيبة 

أصبع محمد بن واسع أحب إليه من مائة ألف سيف شهير وشاب طرير، ليس هذا: يعني. شهير وشاب طرير
:فحسب، بل قد يقرن عالي الهمة بعجائب الزمان والدهر وقد يزيد عليها، فقد قال يحيى بن معين إمام المحدثين

النيل، والهرام، وسعيد بن كثير بن عفير ، وهو المام الحافظ العلمة الخباري: رأيت بمصر ثلث عجائب
حسبنا أن المام يحيى بن معين يقرن سعيد بن كثير بن عفير. الثقة أبو عثمان المصري كان من بحور العلم

وسئل ابن المبارك عن الجماعة التي أمرنا. بهذه العجائب، وأن ينبهر به حتى تتعرف على جللة قدره
قد مات فلن: فلن وفلن، قيل: قد مات أبو بكر و عمر ، قال: أبو بكر و عمر ، فقيل له: بلزومها، فقال

أبو حمزة السكري جماعة، وكان أبو حمزة من أئمة أهل السنة وأئمة: وفلن، فرد عليه ابن المبارك قال
.......العلماء، وسمي سكريا: ل لنه كان يبيع السكر، وإنما لن كلمه كان حلوا:

 
 

صفة أكمل الناس إرادة وأعلهم همة
 

لقد أشرنا من قبل إلى أن عالي الهمة ل يقنع بالدون، وأن همته وثابة تطمح إلى العلى، إذا حصل على شيء
فلما كان كمال الرادة بكمال المراد، فإن أكمل الناس إرادة هو من أراد ا عز وجل. تاق إلى ما هو أعلى منه

فوحده ولم يشرك به شيئا:؛ لن الكافر قطعا: سافل الهمة، ول يمكن أن يوصف الكافر بعلو الهمة؛ لن أقصى ما
عند الكافر أن يحقق مآربه الدنيوية، أو يجتهد في طلب الخرة لكن يخطئ الطريق إلى ا سبحانه وتعالى،
كالذي يعبد المسيح عليه السلم؛ فهذا سافل الهمة؛ لنه رضي أن يعبد عبدا: من دون ا، أرسله ا سبحانه

وتعالى إليهم ليخرجهم من الظلمات إلى النور ويهديهم إليه، فعبدوه من دون ا فوقعوا في الشرك والعياذ بال،
فبل شك أن النصراني خسيس الهمة؛ لنه قنع بعبادة عبد من العباد، كذلك من يعبد الوثان خسيس الهمة،

كل من لم يدن بدين السلم فهو خسيس الهمة؛ لنه رضي بالدون ولم: إذا:. واليهودي خسيس الهمة وهكذا
يجتهد في الوصول إلى الحقيقة العليا التي هي دين السلم، فأكمل الناس إرادة ل بد أن يكون عنده هذا الساس



فأكمل الناس إرادة هو من أراد ا عز وجل وحده فوحده ولم يشرك به شيئا:، وسعى إلى: يقول. وهو التوحيد
مجاورة الرفيق العلى في دار كرامته التي رضيها ا لوليائه، وتجافى عن دار الغرور التي جعلها للمؤمن

إذا كان فعل: بعيد: يعني. إذا: ل يكون له غاية دون الجنة: فلن بعيد الهمة، قال: قيل للعتابي . سجنا: وللكافر جنة
قد هيئوك لمر لو فطنت: قال الشاعر. الهمة ل بد أن يكون هدفه السمى وشغله الشاغل هو أن يصل إلى الجنة

أنت ما خلقت للدنيا إنما خلقت للخرة، فالدنيا دار غربة، أما الخرة: له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل يعني
فهي وطن، ونحن الن في حالة نفي عن الوطن؛ لن الصل أن أبانا آدم عليه السلم كان في الجنة فهي الوطن

نقل فؤادك حيث شئت من الهوى ما الحب إل للحبيب الول كم منزل في الرض: الول، ولذلك يقول الشاعر
فالوطن هو الجنة، ونحن كنا في الجنة في صلب أبينا آدم عليه السلم،: يألفه الفتى وحنينه أبدا: لول منزل إذا:

ثم خرجنا من الجنة وأبعدنا من الجنة إلى هذه الدار التي هي دار غربة، فالمفروض أن تجتهد في أن تتحرر من
فحي على جنات عدن فإنها: أسر الدنيا التي أنت فيها هنا؛ كي تنطلق وتعود إلى الوطن كما يقول الشاعر

منازلنا الولى وفيها المخيم ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم فإذا كانت لذة كل أحد على
حسب همته وشرف نفسه، فأشرف الناس نفسا: وأعلهم همة وأرفعهم قدرا: من لذتهم في معرفة ا ومحبته

̀ير]: والشوق إلى لقائه والتودد إليه بما يحبه ويرضاه، يقول تعالى Wخ Wو وا ه\ ح\ Ẁفر Ẁلي Wف WكYل WذYب Wف YهYت Ẁحم WرYب Wو Y Zا ỲضلWفYق\̀ل ب
 Wون ع\ Ẁجم Wا ي Zم Yفانظر كيف أمرنا بأن نفرح باليمان وبالقرآن، في حين نهينا عن الفرح بالدنيا] 58:يونس[م

.......والفرح بالزينة وبهذه الدناءات
 
 

أسس الهمة العالية ومظانها ومآل أصحابها
 

تعرف لصفة من: الهمة العالية ل تزال تحوم حول ثلثة أشياء: يقول المام ابن قيم الجوزية رحمه ا تعالى
الصفات العليا تزداد بمعرفتها محبة وإرادة، وملحظة لمنة تزداد بملحظتها شكرا: وطاعة، وتذكر لذنب تزداد

وقال بعضهم. بتذكره توبة وخشية، فإذا تعلقت الهمة بسوى هذه الثلث جالت في أودية الوساوس والخطرات
ويقول الغزالي رحمه ا تعالى في. إما قلب يحوم حول العرش، وإما قلب يحوم حول الحش: القلوب: أيضا:

الملك والكرامة بالحقيقة في الدنيا لولياء ا عز وجل وأصفيائه الراضين بقضائه، فالبر: منهاج العابدين
والبحر والرض والحجر والمدر لهم ذهب وفضة، والجن والنس والبهائم والطير لهم مسخرون، ل يشاءون
إل ما شاء ا وما شاء ا كان، ول يهابون أحدا: من الخلق ويهابهم كل الخلق، ول يخدمون أحدا: إل ا عز

وأين لملوك الدنيا بعشر هذه المرتبة، بل هم أقل وأذل، أما ملك الخرة فيقول. وجل ويخدمهم كل من دون ا
مZ : ا تعالى Wث ẀيتWأ Wا ر WذYإ Wا : أي] 20:النسان[و بYير: Wا ك ̀لك: م\ Wا و يم: Yع Wن ẀيتWأ Wر Zم Wث ẀيتWأ Wا ر WذYإ Ẁم] 20:النسان[هناك، و ỲعظWوأ

بما يقول فيه رب العزة إنه ملك كبير، وأنت تعلم أن الدنيا بأسرها قليلة، وأن بقاءها من أولها إلى آخرها لقليل،
ونصيب أحدنا من هذا القليل قليل، ثم الواحد منا قد يبذل ماله وروحه حتى ربما يظفر بقدر قليل من هذا القليل
في بقاء قليل، وإن حصل له ذلك فيعظم بل يغبط، ول يستكثر ما بذل فيه من المال والنفس، نحو ما ذكر عن

بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أنbا لحقان بقيصرا فقلت له ل تبك عينك إنما: امرئ القيس حيث يقول
إذا: يعني. فكيف حال من يطلب الملك الكبير في دار النعيم الخالد المقيم: نحاول ملكا: أو نموت فنعذرا ثم يقول

أنا عملت ما استطعت فإن نلت الملك فهذا ما: كان الجاهلي يبحث ويكدح في سبيل طلب ملك دنيوي، يقول
فيكف حال من يطلب الملك الكبير في دار النعيم الخالد المقيم،: فيقول. أريده، وإل فأكون قد أعذرت نفسي

بل لو كان له ألف ألف نفس! أيستكثر مع ذلك أن يصلي ركعتين ل تعالى أو ينفق درهمين أو يسهر ليلتين؟ كل
وألف ألف روح وألف ألف عمر، كل عمر مثل الدنيا وأكبر وأكثر، فبذل ذلك كله في المطلوب العزيز لكان

.انتهى كلم الغزالي . ذلك قليل:، ولئن ظفر بعده بما طلب لكان ذلك غنما: عظيما: وفضل: من الذي أعطاه كثيرا:
لو أن رجل: يجر على وجهه من يوم ولد إلى يوم يموت هرما: في طاعة ا عز: (وقد قال صلى ا عليه وسلم

لو أن رجل: اجتهد في عبادة ا من يوم أن ولد، إلى أن يموت شيخا: كبيرا:، ثم: ، يعني)وجل لحقره يوم القيامة
لقي ا سبحانه وتعالى في الخرة ورأى أهوال يوم القيامة، ورأى النار وما فيها والجنة وما فيها، لحتقر هذا

ما عبدت ا حق عبادته، وما عبدته عبادة تؤهلني أن أنال هذا الملك الكبير في: العمل يوم القيامة، ولقال
الجنة، هذا لما ينكشف له عيانا: من عظيم نواله وباهر عطائه، فأẀخلỲق بمثل هذا الشخص الذي فقه هذا الفقه

وكنت أرى أن قد تناهى بي الهوى إلى غاية: الحقيقي وأحرى به إذا عاين جنة الرضوان أن يتمثل قول القائل
ما بعدها لي مذهب فلما تلقينا وعاينت حسنها تيقنت أني إنما كنت ألعب فإذا كان هذا حال من عشق امرأة قبل



إن كبير الهمة ل يعتد بما له فناء،. أن يصل إليها وقبل أن يراها، فأولى بالمؤمن إذا عاين الجنة أن يقول هذا
وحياة مخلدة، فهو ل- والقنية هي ما يكتسب-ول يرضى بحياة مستعارة، ول بقنية مستردة، بل همه قنية مؤبدة 

يزال يحلق في سماء المعالي، ول ينتهي تحليقه دون عليين، فهي غايته العظمى وهمه السمى، حيث ل نقص
ول كدر ول تعب ول نصب ول همZ ول غمZ ول حزن، إنما هي نور يتلل، وريحانة تهتز، وقصر مشيد، ونهر
مطرد، وفاكهة نضيجة، وزوجة حسناء جميلة، وحلل كثيرة، في مقام أبدي، في حبرة ونضرة، في دور عالية

اتY: بهية، وهناك تقر عينه وتهدأ نفسه ويستريح قلبه، قال تعالى في أهل الجنة WحYال Zل\وا الص Yم Wع Wن\وا و Wآم Wين YذZال ZنYإ
ل:  ̀وسY ن\ز\ ẀردYات\ ا̀لف Zن Wه\̀م جẀت ل Wان Wل: * ك WوYا ح Ẁنه Wع Wون ̀بغ\ Wا ل ي WيهYف Wين YدYال Wفالنسان مهما نال من] 108-107:الكهف[خ

الدنيا أو عاش في قصر مشيد أو في غير ذلك من متاع الدنيا، فإنه بعد فترة يمله ويريد أن ينتقل إلى غيره، أما
الجنة فل يوجد فيها ملل، بل هي قرة عين، وحينئذ يطمئن المؤمن ول يطلب إل ما هو أعلى؛ لنه كما قال

فلذلك قال) أعدت فيها لعبادي الصالحين ما ل عين رأت، ول أذن سمعت، ول خطر على قلب بشر: (تعالى
ل: : تعالى WوYا ح Ẁنه Wع Wون ̀بغ\ Wا ل ي WيهYف Wين YدYال Wوأخلق بمثل هذه الدار أن يبيع النسان نفسه وماله وكل]108:الكهف[خ ،

الجنة هي الوطن، والوطار إنما تطلب في الوطان، أما الدنيا فهي دار غربة. الدنيا في سبيل أن يخطى بها
.......منذ أهبط إليها البوان

 
 

ترفع أصحاب الهمة العالية عن الدنيا
 

إن الدنيا جيفة، والسد ل يقع على الجيف، ولقد بعثت بلقيس إلى سليمان عليه السلم بهدية، أرادت أن تختبر
وتمتحن همة سليمان عليه السلم، فإذا كانت همته الدنيا فسيرضى ويفرح بهذه الهدية، حينئذ تعلم أنه ل يصلح
:للمعاشرة، وإن كانت همته عالية تطلب ما هو أعلى تيقنت أنه يصلح للمعاشرة، يقول تعالى حاكيا: عن بلقيس 

 Wل\ون Wع\ ا̀لم\̀رس Ỳرج Wي WمYة] ب Wر Yاظ WنWة2 ف Zي Yد WهỲم ب ỲيهWلYة] إWل Yي م\̀رسeنYإ Wفناظرة أهو طالب دنيا أم أنه رسول ا: يعني] 35:النمل[و
 Wون ح\ Ẁفر Ẁم ت تYك\ Zي Yد WهỲنت\̀م بẀل أ Ẁم ب اك\ Wا آت Zم Ỳير] م Wخ \ Zا WيYان Wا آت WمWال2 ف WمYب Yن Wون fد Yت\مWأ WالWق Wان ẀيمWل اءW س\ Wا ج ZمWل Wإلى]36:النمل[حقا:؟ ف ،

:فالدنيا عند سليمان هي هدية بلقيس ، فرفضها وتشوق إلى ما هو أعلى منها، كما فعل ذو القرنين . آخر اليات
ا  ̀رج: Wخ WكWل\ ل Ẁجع Ẁل ن WهWف ỲرضWي الYف Wون د\ Ỳفس وجW م\ أ̀ج\ Wم Wو Wوج أ̀ج\ Wي ZنYإ Ỳين ẀرنWا ا̀لق Wا ذ Wال\وا يWنعطيك مال:،: أي] 94:الكهف[ق

ا  :bد Wه\̀م س Ẁين Wب Wا و Wن Ẁين Wب Wل Ẁجع Ẁن تWى أWل Ẁير] ] 94:الكهف[ع Wي خeب Wر YيهYي فYن Zك Wا م Wم WالWيعني] 95:الكهف[ماذا كان جوابه؟ ق:
ا. هذه الموال اجعلوها لكم، فأنا في غنى عنها ̀دم: Wه\̀م ر Ẁين Wب Ẁم و ك\ Ẁين Ẁل ب ẀجعWة2 أ Zق\وYي بYين\ون YعWأẀير] ف Wي خeب Wر YيهYي فYن Zك Wا م Wم

وذلك لن الدنيا) من أراد الخرة أضر بالدنيا: (وعن ابن مسعود رضي ا تعالى عنه قال]. 95:الكهف[
فأضروا! ومن أراد الدنيا أضر بالخرة، يا قوم: (والخرة ضرتان إذا أرضيت واحدة أسخطت الخرى، قال

من سفل الهمة في طلب الدنيا طلب الجاه والرياء والشهرة والسمعة وغير ذلك، فنحن نعلم أن). بالفاني للباقي
رجل قاتل في سبيل ا حتى قتل، فيؤتى به ويسأله ا سبحانه وتعالى ويعرفه نعمه: أول ثلثة تسعر بهم جهنم

جريء فقد قيل،: بل قاتلت ليقال! كذبت: قاتلت فيك حتى قتلت، قال: ما فعلت فيها؟ فيقول: كلها عليه، فيقول
فقد نلت ما كنت تصبو إليه وحققت: يعني) فقد قيل: (هذا كانت همته تقف عند طلب الثناء من الناس، قوله

هدفك وهو الرياء والسمعة، وأن يتحدث الناس بأنك شجاع وجريء وأنك أبليت بلء حسنا:، فقد أخذت ثوابك،
وكذلك يقال للذي أنفق. لكن بما أنه أشرك مع ا غيره، فإنه يعاقب بأن يؤمر به فيسحب على وجهه إلى النار

كذبت، ولكن أنفقت ليقال هو جواد، فقد قيل، فيؤمر به فيسحب إلى النار، وكذلك في الذي طلب العلم يقال: رياء:
الدنيا جيفة منتنة، والسد ل: فإذا:. عالم، فقد قيل، فيؤمر به فيسحب إلى النار: ولكنك قرأت أو تعلمت ليقال: له

ومن يذق طعم الحياة: يقو المام الشافعي رحمه ا تعالى مبينا: خطته في التعامل مع الدنيا. يقع على الجيف
فإني خبرتها وسيق إلي عذبها وعذابها فلم أرها إل جيفة مستحيلة عليها كلب همهن اجتذابها فإن تجتنبها عشت

.......سلما: لهلها وإن تجتذبها ناهشتك كلبها
 
 

حكم وصف الكافر بعلو الهمة والثار المترتبة على ذلك
 

:لماذا ل يوصف الكافر بعلو الهمة؟ نقول: يرد الن سؤال سبق أن أشرنا إلى إجابته على سبيل الجمال، وهو
ل يمكن أن يوصف كافر بعلو الهمة، فبعض الناس يرتكبون هذا الخطأ، إذا أرادوا أن يتكلموا على علو الهمة



فتراهم ينقلون كلما: عن أناس من الكفار، بدعوى أن هؤلء كانوا كبيري الهمة، فهذا من الفهم المتواضع جدا:
لهذا الموضوع، ونجد أعداء السلم وأعداء الدين يجتهدون في حشد مناهج التعليم ومنابع التثقيف عند

المسلمين بهذه النماذج، وهم بذلك يظهرون أمام المسلمين أن الكفار خاصة الغربيين منهم هم العباقرة وهم
الذكياء وهم الذين علت همتهم، ويحفظ الناس أسماءهم، بينما إلمامهم بأبطالنا من السلف الصالح رحمهم ا

فكثير من الناس يرتكبون هذا الخطأ، خاصة إذا تكلموا على خصائص بعض. تعالى أجمعين ضعيف جدا:
إن الشعب اللماني شعب عالي الهمة، أو إن الشعب الياباني شعب عالي الهمة، نحن ل: الشعوب، فمثل: يقولون

ننكر أن للقوم إمعانا: في تحصيل علوم الدنيا والتقدم الدنيوي، لكن نحن نتكلم الن عن الهمة العالية التي ل يمكن
أن تكون عالية إل إذا أراد صاحبها ا سبحانه وتعالى وأراد صاحبها الدار الخرة، أما ما دون ذلك فهو لم

فيخطئ بعض الناس حين يصفون بعض. يخرج عن حد الدنيا، فلذلك ل يجوز أن يوصف كافر بعلو الهمة
شعوب الكفار كاللمان أو اليابانيين أو أفرادا: من المخترعين والباحثين بالهمة العالية؛ لن الهمة العالية حكر

على طلب الخرة، بل نسمع بعض الناس يترحم على مخترع كذا أو مكتشف كذا مع أن كان كفارا:، وهذا من
فالهمة العالية كما ذكرنا حكر على طلب الخرة، وهي من. الجهل الفاحش، فإن الكافر ل يجوز الترحم عليه

شرفها وعزتها تأنف أن تسكن قلبا: قد تنجس بالشرك والكفران، وتلطخ بأقبح معصية في الوجود، وهي معصية
ار2: الشرك، قال عز وجل WنصẀن أ Yم Wين YمYال ZلظYا ل Wم Wار\ و Zاه\ الن Wأ̀و Wم Wو Wة Zن Wا̀لج ỲيهWل Wع \ Zا Wم Zر Ẁد حWق Wف Y ZالỲك ب Ỳن ي\̀شر Wه\ م ZنYإ

فأي إنسان منذ بعث ا النبي عليه الصلة والسلم إلى أن تقوم الساعة، بلغته هذه الدعوة وسمع] 72:المائدة[
عن هذا الدين ولم يجتهد في الوصول إليه واليمان به وانشغل بالدنيا، أو انشغل بالدين الفاسد كنصراني أو

يهودي أو غير ذلك، أو أعرض عن الدين، فهذا كافر، ومجرد العراض عن التوحيد كفر ومعاندة ل سبحانه
ان2: يقول سبحانه وتعالى. وتعالى Wك Wي مYيح\ ف eالر YهYي ب Ỳهو Ẁو تẀير\ أ Zف\ه\ الط Ẁخط WتWف Yاء Wم Zالس Wن Yم Zر Wا خ Wم ZنWأ WكWف Y ZالỲك ب Ỳن ي\̀شر Wم Wو
حYيق2  Wوقال عز وجل]31:الحج[س ، :Y ZالỲك ب Ỳن ي\̀شر Wم Wاء\ و WشẀن ي WمYل WكYل Wذ Wون ا د\ Wر\ مỲغف Wي Wو YهYب Wك Ẁن ي\̀شرWر\ أỲغف Wل ي W Zا ZنYإ

ا  يم: Yظ Wا ع ى إỲثم: Wر Wا̀فت YدWق Wوقد بينا من قبل أن كمال الرادة بكمال المراد، فمن نظر إلى الرادة وقطع]. 48:النساء[ف
النظر عن المراد وقع في هذا الخطأ البين؛ لنك حينما تصف مخترعا: أو عالما: من علماء الدنيا بعلو الهمة،

فأنت نظرت إلى إرادته فقط، لكن قطعت النظر عن المراد، فهو عنده قوة إرادة، لكن قوة إرادته في طلب
فهو لن يرضى بال سبحانه وتعالى مرادا:، فكمال الرادة. الدنيا، والدنيا حقيرة كما هو متواتر ومقطوع به

بكمال المراد، فمن فصل بين الثنين ونظر فقط إلى قوة الرادة أو الهمة وقطع النظر عن المراد، فإنه يقع في
.......هذا الخطأ ويصف الكفار بأنهم كبيرو الهمة

 
 

التحذير من تعظيم الدنيا وإهمال الخرة
 

لقد تواترت نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية على ذم الدنيا وتحقيرها، ومدح الخرة وتعظيمها، وهذا
الكافر ليس له مراد إل تعمير الدنيا، فلها يكدح وعليها يقاتل، مع إعراضه عن الخرة وزهده فيها، أو مع

ا : تكذيبه بالبعث والنشور، يقول عز وجل Ẁني fالد Yاة Wي Wا̀لحYوا ب ض\ Wر Wا و Wن WاءWقYل Wون ̀رج\ Wل ي Wين YذZال ZنYقنعوا: أي] 7:يونس[إ
 Wل\ونYاف Wا غ WنYات Ẁن آي Ẁم ع ينW ه\ YذZال Wا و WهYوا بfنWأ Wا̀طم Wبالحياة الدنيا و * Wب\ون Ỳكس Wان\وا ي Wا ك WمYار\ ب Zم\ الن اه\ Wأ̀و Wم WكYئW8-7:يونس[أ\̀ول[،

اع] : وقال سبحانه Wت Wم ZلYإ Yة WرYي الخYا ف Ẁني fاة\ الد Wي Wا ا̀لح Wم Wا و Ẁني fالد Yاة Wي Wا̀لحYوا ب ح\ YرWف W26:الرعد[و[: اع\: ، وقال أيضا Wت Wق\̀ل م
قWى Zات Yن WمỲير] ل Wة\ خ WرYالخ Wيل] وYل Wا ق Ẁني f̀هو] : ، وقال عز وجل]77:النساء)[الدWل Wب] و YعWل ZلYا إ Ẁني fاة\ الد Wي Wا ا̀لح Wم W32:النعام[و[،

ن\وا : وقال أيضا: Wآم Wين YذZال Wن Yم Wون ر\ Ẁسخ Wي Wا و Ẁني fاة\ الد Wي Wوا ا̀لح فWر\ Wك Wين YذZلYل Wنeي نW النZاسY: وقال عز وجل]. 212:البقرة[ز\ YمWف
لق2  Ẁن خ Yم Yة WرYي الخYه\ فWا ل Wم Wا و Ẁني fي الدYا ف WنYا آت Wن Zب Wق\ول\ ر Ẁن ي W200:البقرة[م.......[

 
 

التحذير من علمنة السلم وتغيير مناهجه
 

هناك خدعة يتعرض أبناء المسلمين لها وهي تعظيم أمر الدنيا على حساب تعظيم الخرة وهمb الدين، فتجد أن
شق عليهم أن يواجهوا السلم صراحة في العصور السابقة، أما الن! أعداء الدين يحاولون علمنة السلم

فإنهم يواجهونه بصراحة، لكن من قبل مدة قريبة كانوا يموهون ويتحايلون، فيكثرون من الكلم عن الحضارة
تجدهم عندما يتكلمون عن مجد المسلمين يتكلمون عن الزخارف في الفن العربي، ومع ذلك ل. والتقدم والمدنية



:يسمونه إسلميا:؟ لن العلمانيين ليس عندهم شيء اسمه فن إسلمي، وإنما يسمونه عربيا:، كذلك عندما يقولون
إن أول مكتشف للدورة الدموية هو فلن من العرب، وربما ذكروا ملحدة الفلسفة لمجرد أنهم عرب،

فأصبحت قضية السلم تقدم في ثوب دنيوي لعلمنة السلم نفسه، وتسخيره خادما: لفكار العلمانية التي تقتل
والحضارة التي يقصدونها هي الدنيا، ولذلك تجد أغلب هؤلء. في الناس هم الخرة، وتجعل همهم هو الدنيا

الذين ينتسبون إلى السلم يفتنون بالغرب وبالكفار، ما الذي يفتنهم؟ هل يفتنون بأخلقهم الحسنة، قيامهم الليل،
حفظهم القرآن، زهدهم في الدنيا، طلبهم الخرة؟ ل، بل ل توجد في الغربيين أي فضيلة أخروية، وكل ما

وغير ذلك من.. عندهم هو أمور الدنيا، وهذا الذي يتعاظمون به هو ناطحات السحاب، الغناء، الثروة، الجاه
فلذلك ينبغي أن. أعراض الدنيا، هذا فقط الذي يوجد عند القوم، لكن من ناحية الدين لشك أنهم خراب ووبال

َ: يحاولون إبراز السلم على أنه دين الحضارة ودين العلم، ويقتصرون على ذكر إنجازات Wنتفطن، فهم دائما
علماء المسلمين، وهذا بل شك كان كائنا: وواقعا: وكل الحضارة الغربية إنما أسست على العلوم السلمية التي

كانت في الندلس، لكن هذا انحراف عن القضية الصلية، فالسلم دين هداية وإرشاد إلى تعمير الخرة،
المولد: فعملية علمنة الهداف السلمية ينبغي أن نحذر منها، فنحن نقول. والنجاة من عذاب ا سبحانه وتعالى

النبوي بدعة، وليست من الدين في شيء، لكن انظر كيف يتكلمون في مناهج التطوير عن المولد النبوي، يقول
إن المولد النبوي فرصة عظيمة لكل الحلوى: بهاء الدين أو الذي سماه أبوه حسين كامل بهاء الدين ، يقول

المولد النبوي عنده هو أن يأخذ الناس فيها إجازات ويأكلون فيه الحلوى ويقيمون. وإقامة الزينات والفراح
الزينات، وهذا استخفاف بالعقول، إذا أردت أن تتكلم عن عظمة الرسول عليه الصلة والسلم فعظمته عندهم

لكن. هذا هو رسول ا محمد عليه الصلة والسلم خاتم النبيين وسيد الولين والخرين! هي أكل الحلوى
.......الناس ليس في قلوبهم حرارة المحبة والحترام والغيرة على السلم، فال حسيبهم

 
 

نصوص من الكتاب والسنة تحذر من التطلع للدنيا وإيثارها على الخرة
 

لق2 : يقول تبارك وتعالى Ẁن خ Yم Yة WرYي الخYه\ فWا ل Wم Wا و Ẁني fي الدYا ف WنYا آت Wن Zب Wق\ول\ ر Ẁن ي Wم YاسZالن Wن YمWوبين]. 200:البقرة[ف
ارW: تبارك وتعالى أن الدار الخرة هي الحياة الحقيقة، فقال عز وجل Zالد ZنYإ Wب] و YعWل Ẁهو] وWل ZلYا إ Ẁني fاة\ الد Wي Wا̀لح Yه Yذ Wا ه Wم Wو

 Wم\ونẀعل Wان\وا ي Ẁو كWان\ ل Wو Wي Wا̀لح Wي YهWل Wة WرYولذلك شنع سبحانه. المقصود به الحياة) الحيوان: (قوله] 64:العنكبوت[الخ
اةW: وتعالى على الذين يفضلون الدنيا على الخرة ويشتغلون بها عنها، فقال سبحانه وتعالى Wي Wا̀لح Wون ̀ل ت\̀ؤثYر\ Wب

ا  Ẁني fى * الدẀبقWأ Ẁير] و Wة\ خ WرYالخ W17-16:العلى[و .[: لWةW : وقال أيضا Yاج Wا̀لع Wونfب Ỳل ت\ح Wب Zل Wك * Wة WرYالخ Wون ر\ Wذ Wت Wالقيامة[و:
قYيل: : وقال سبحانه وتعالى]. 20-21 Wا ث ̀وم: Ẁم ي ه\ Wاء Wر Wو Wون ر\ Wذ Wي Wو WةWل Yاج Wا̀لع Wونfب Yي\ح Yلء ؤ\ Wه ZنYوقال]. 27:النسان[إ

ى : أيضا: Wغ Ẁن ط Wا م ZمWأ Wا * ف Ẁني fالد Wاة Wي Wا̀لح Wر Wآث Wى * و Wأ̀و Wا̀لم Wي Yه WيمYح Wا̀لج ZنYإWوقال سبحانه]. 39-37:النازعات[ف :Yر Wذ Wو
ا  Ẁني fاة\ الد Wي Ẁته\م\ ا̀لح Zر Wغ Wا و لẀهو: Wا و ب: YعWه\̀م ل Wين Yوا د ذ\ WخZات Wين YذZوحذر سبحانه نبيه صلى ا عليه وسلم من]. 70:النعام[ال

ا: التطلع إلى زهرة الدنيا، فقال سبحانه وتعالى Wني fالد Yاة Wي Wا̀لح Wة Ẁهر Ẁنه\̀م ز Yا م اج: ẀزوWأ YهYا ب Ẁعن Zت Wا م Wى مWلYإ Ẁيك Ẁين Wع Zن Zد م\ Wل ت Wو
أẀبقWى  Ẁير] و Wخ Wكeب Ẁزق\ ر Yر Wو YيهYه\̀م ف WنỲفت WنỲم: وقال سبحانه للمؤمنين]. 131:طه[ل اه\ ẀنسWأ Wف W Zوا ا ينW نWس\ YذZال Wك\ون\وا ك Wل ت Wو

 Wق\ون YاسWم\ ا̀لف ه\̀م أ\̀ولWئYكW ه\ Ẁنف\سWوعن أبي هريرة و أبي سعيد رضي ا عنهما، أن رسول ا صلى]. 19:الحشر[أ
ألم أجعل لك سمعا: وبصرا: ومال: وولدا:، وسخرت لك: يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقال له: (ا عليه وسلم قال

اليوم أنساك: ل، فيقول له: النعام والحرث، وتركتك ترأس وتربع، أفكنت تظن أنك ملقي يومك هذا؟ فيقول
وروى الترمذي عن أبي هريرة رضي ا. وهذا رواه أحمد و مسلم و الترمذي و ابن خزيمة ) كما نسيتني

يعني) ما رأيت مثل النار نام هاربها، ول مثل الجنة نام طالبها: (عنه، أن رسول ا صلى ا عليه وسلم قال
قال رسول ا صلى ا: وعن أبي هريرة رضي ا عنه قال. أن الذي يخاف من النار ل يمكن أن يهنأ بالنوم

:: (عليه وسلم رواه ابن ماجة وهو حديث) الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها، إل ذكر ا وما واله وعالما: أو متعلما
ه\̀م فYيهY : وقوله تعالى. حسن كسابقه WنỲفت WنYا ل Wني fالد Yاة Wي Wا̀لح Wة Ẁهر Ẁنه\̀م ز Yا م اج: ẀزوWأ YهYا ب Ẁعن Zت Wا م Wى مWلYإ Ẁيك Ẁين Wع Zن Zد م\ Wل ت Wطه[و:

د الفسقة في: قال النسفي في تفسيره]. 131 Wد ولقد شدد المتقون في وجوب غض البصر عن أبنية الظلمة وع\
عندما نتكلم عن غض البصر فأغلبنا يفهم أن المقصود غض البصر عن المحرمات: يعني. ملبسهم ومراكبهم

وعن النساء وعن العورات، لكن أيضا: هنا أمر بغض البصر، لكن بطريق النهي عن عكسه، وهو النهي عن مد
العين إلى زهرة الحياة الدنيا، فهذا أمر بغض البصر عن زينة أصحاب الدنيا، لنك إذا أطلقت بصرك إليها قد
تؤثر في قلبك، وليس هذا فحسب، بل العلماء يوصون المسلم أل يمل عينيه من الظلمة والجبابرة والطواغيت



وأعداء الدين والفنانين وهؤلء الناس الذين يصدون عن سبيل ا؛ لن هذا سيطبع أثرا: في قلبك، كلما بعدت
عينك عن النظر لهؤلء الفسقة والمجرمين والفنانين والطواغيت كان أسلم لقلبك على القل؛ لنك تخرج قلبك

فهذه نصيحة عابرة حتى ل يحاول النسان أن يطلق بصره إلى الظالمين، سواء في. بذلك عن دائرة تأثيرهم
مناظرهم المصطنعة التي فيها إظهار لتعظيمهم وتبجيلهم، وما عندهم من مضخمات الصوت في القاعات

ةW: والضواء والفلشات وكل هذه الشياء، بل التفت عن هذا Ẁهر Ẁنه\̀م ز Yا م اج: ẀزوWأ YهYا ب Ẁعن Zت Wا م Wى مWلYإ Ẁيك Ẁين Wع Zن Zد م\ Wل ت Wو
أẀبقWى  Ẁير] و Wخ Wكeب Ẁزق\ ر Yر Wو YيهYه\̀م ف WنỲفت WنYا ل Wني fالد Yاة Wي Ẁزق:ا * ا̀لح Yر Wل\كẀسأ Wا ل ن ẀيهWل Ẁر عYب Wا̀صط Wو Yلة ZالصYب WكẀهلẀر أ ̀أم\ Wطه[و:

ولذلك كان الواحد من السلف إذا قام أحد من الظلمة ليستعرض بالعساكر وبالحرس يغض بصره]. 131-132
ا: يا أهله صلوا صلوا؛ امتثال: للية: ويفزع إلى بيته، وأول ما يدخل البيت يقول Ẁعن Zت Wا م Wى مWلYإ Ẁيك Ẁين Wع Zن Zد م\ Wل ت Wو

̀نه\̀م  Yا م اج: ẀزوWأ YهYثم قال بعدها مباشرة] 131:طه[ب : Yلة ZالصYب WكẀهلẀر أ ̀أم\ Wفالنصيحة أن. فكان يفعل ذلك]. 132:طه[و
هذا أحد. يحفظ كل منا بصره عن النظر إلى صور الظالمين، سواء في الجرائد أو في التلفاز أو في غير ذلك

الخوة حدثني قريبا: أنه في أحد الحياء هنا قريبا: خرج واحد من هؤلء الممثلين أو الفنانين وظهر بطلعته
البهية، فتزاحم عليه النساء من الشرفات والرجال والباعة، وكل الناس أصبحوا يتهافتون حتى أحدثوا زحاما:
شديدا: في الشارع؛ كي يحظوا بإلقاء نظرة على هذا الشخص، فينبغي أل تستخفنا هذه المظاهر الكاذبة؛ لن

إطلق النظر في وجوه الظالمين والفسقة يؤثر في القلب، أل ترى أم جريج العابد ، لما أرادت أن تدعو على
.ابنها جريج دعت عليه بأل يموت حتى يرى وجوه الزانيات، فالنظر إلى وجوه المجرمات الفاسقات عقوبة

ل: أي. ل تنظروا إلى هملجة الفسقة، ولكن انظروا كيف يلوح ذل المعصية من تلك الرقاب: يقول الحسن 
ولذلك قال عليه الصلة. تغرنكم المناظر والهيلمان، لكن انظروا كيف يلوح ذل المعصية من تلك الرقاب

:. (وما أحبه ا مما يجري في الدنيا: يعني) الدنيا ملعونة ملعون ما فيها، إل ذكر ا وما واله: (والسلم وعالما
حسبنا أن هذه الدنيا وصفها رسول ا صلى ا عليه وسلم بأنها باطل، وذلك بقوله صلى ا عليه). أو متعلما:

).......أل كل شيء ما خل ا باطل: أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد(وآله وسلم 
 
 

حال المؤمنين مع الدنيا
 

دخلت على رسول ا صلى ا عليه وسلم وهو مضطجع على سرير: (عن أنس بن مالك رضي ا عنه قال
حشوها ليف، فدخل عليه نفر من- من جلد-وتحت رأسه وسادة من أدم - منسوج من السعف: أي-مرمل 

فلم ير عمر بين جنبه- تحرك: أي-أصحابه ودخل عمر ، فانحرف رسول ا صلى ا عليه وسلم انحرافة 
وبين الشريط ثوبا:، وقد أثر الشريط بجنب رسول ا صلى ا عليه وسلم، فبكى عمر ، فقال له النبي صلى ا

وا إل أن أكون أعلم أنك أكرم على ا عز وجل من كسرى وقيصر،: قال! ما يبكيك يا عمر : عليه وسلم
أقبلت عليهما الدنيا حتى: يعني). وهما يعبثان في الدنيا فيما يعبثان فيه وأنت يا رسول ا بالمكان الذي أرى

صارا يلعبان بأموالها ومتاعها لعبا:، وأنت رسول ا وأكرم الخلق على ا ل تجد فراشا: يقي جسمك من أثر
فإنه: بلى، قال: أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الخرة؟ قال: (الحصير، فقال له النبي صلى ا عليه وسلم

يؤتى بأنعم أهل: (وعن أنس رضي ا عنه أن رسول ا صلى ا عليه وسلم قال. والحديث متفق عليه) كذلك
هل رأيت خيرا: قط؟ هل مر بك! يا ابن آدم: الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في جهنم صبغة، ثم يقال له

:فيقول(الصبغة الواحدة تنسيه كل ما كان فيه من نعيم، مع أنه كان أنعم رجل من أهل الدنيا، : ، يعني)نعيم قط؟
!يا ابن آدم: ويؤتى بأشد الناس بؤسا: في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ في الجنة صبغة، فيقال له! ل وا يا رب

، رواه)ل وا يا رب ما مر بي بؤس قط ول رأيت شدة قط: هل رأيت بؤسا: قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول
.......المام أحمد و مسلم وغيرهما

 
 

عالي الهمة ل يكون معرضا: عن الهدى
 

فكيف يكون عالي الهمة من أمكنه أن يكون في مقعد صدق عند مليك مقتدر، فتقوم الملئكة في خدمته، وتدخل
ارY : عليه من كل باب فتقول له Zى الدẀقب نỲعمW ع\ Ẁرت\̀م ف Wب Wا ص WمỲم ب لẀيك\ Wلم] ع Wفإذا به يتنكب طريق اليمان،] 24:الرعد[س

ويتمرغ في وحل الكفر والفسوق والعصيان، ويأبى إل أن يكون حطبا: للنيران، هل يمكن بعد ذلك أن نصف



ينW: الكافر بأنه عالي الهمة، وهو يبذل نفسه وماله وولده في سبيل صد الناس عن سبيل ا؟ قال تعالى YذZال ZنYإ
ا  يد: Yع Wلل: ب Wوا ضfل Ẁد ضWق Y Zا YيلYب Ẁن س Wوا ع fد Wص Wوا و فWر\ W167:النساء[ك[: بYيلY: ، وقال أيضا Ẁن س Wوا ع fد Wص Wوا و فWر\ Wك Wين YذZال

 Wون د\ Yان\وا ي\̀فس Wا ك WمYب Yاب Wذ Wالع ẀوقWا ف اب: Wذ Ẁم ع اه\ Ẁدن Yز Y Zوكيف يكون عالي الهمة من فطره ا على]. 88:النحل[ا
التوحيد، فأفسد فطرته، وآتاه نعمة العقل فعطلها، وبث له آيات توحيده ودلئل صدق رسوله صلى ا عليه
وسلم في الفاق وفي نفسه، وأنزل ا كتابه المعجز، فأعرض عن ذلك كله ولم يرفع به رأسا:، وجعل الدنيا

ونW : أكبر همه ومبلغ علمه؟ يقول تعالى ع\ Wه\̀م ي\وزWا ف WنYات WآيYب\ ب eذ Ẁن ي\ك Zم Yا م ة2 فẀوج: Zأ\م èن ك\ل Ỳحش\ر\ م Wن Ẁوم Wي Wا* و WذYى إZت Wح
 Wل\ون Ẁعم Wنت\̀م ت ا ك\ Wاذ ZمWا أ ̀لم: Yا ع WهYوا ب لẀم ت\حYيط\ Wي وYات WآيỲبت\̀م ب Zذ WكWأ WالWاء\وا ق Wج *Wق\ون Yنط Wه\̀م ل يWم\وا فWل Wا ظ WمỲم ب ỲيهWل Ẁول\ عWا̀لق WعWق Wو Wو

إن ا يبغض كل: (قال رسول ا صلى ا عليه وسلم: وعن أبي هريرة رضي ا عنه قال]. 85-83:النمل[
رواه ابن) جعظري جواظ، صخاب بالسواق، جيفة بالليل حمار بالنهار، عالم بأمر الدنيا، جاهل بأمر الخرة

هو: هو الفظ الغليظ المتكبر، وقيل) كل جعظري: (قوله. يكره: ، أي)إن ا يبغض: (قوله. حبان في صحيحه
:قوله. الكثير اللحم والمختال في مشيته: هو الجموع المنوع، وقيل) جواظ: (قوله. الذي يتشبع بما ليس عنده

السخب بالسين أو الصاد بمعنى واحد وهو الصياح، فالسخاب هو كثير الضجيج والخصام، وفي) صخاب(
إذا جن عليهم الليل سقطوا نياما: كأنهم خشب، وإذا أصبحوا: ، يعني)خشب بالليل سخب بالنهار: (صفة المنافقين

هو كالجيفة؛ لنه يعمل طول النهار: يعني) جيفة بالليل: (قوله. تساخبوا وتصايحوا على الدنيا شحا: وحرصا:
هذه كلها صفات السافل الهمة،. كالحمار من أجل دنياه، وينام طول الليل كالجيفة التي ل تتحرك ول يذكر ا

فما أشد انطباق هذا الحديث على هؤلء الكفار الذين. سواء من فسقة المسلمين أو من الكفار أجمعين بل استثناء
نW: ل يهتمون بآخرتهم، مع علمهم بأمور دنياهم وفرحهم بما عندهم منها، كما قال تعالى فيهم Yا م ر: Yاه Wظ Wم\ونẀعل Wي

 Wل\ونYاف Ẁم غ ةY ه\ WرYالخ Yن Ẁم ع ه\ Wا و Ẁني fالد Yاة Wي Wوهذه الية في الحقيقة تحتاج كلما: كثيرا: جدا:؛ لننا نقع]7:الروم[ا̀لح ،
الن في مشكلة ونعاني عناء: شديدا: بسبب هذا المر، وهو أننا ل نتعامل إل مع ظاهر هذه العلوم الحديثة فقط
كحال الكفار، ول نحاول أن ننفذ إلى العماق وإلى المعاني التي وراءها؛ لن هذه العلوم وهذه الكتشافات ما

تأمل سطور الكائنات فإنها من المل العلى إليك رسائل وقد: هي إل أمارات على التوحيد، كما يقول الشاعر
خط فيها لو تأملت خطها أل كل شيء ما خل ا باطل من الذي سن هذه السنن وأودعها في الكائنات؟ من الذي

يحفظ علينا هذا البحر القريب من أن يغرقنا؟ من الذي ينزل لنا الماء من السماء كي نحيا؟ من الذي يأتينا
بالسمع؟ ومن الذي يعطينا كذا وكذا من النعم؟ من الذي قام بحوله وقوته على توجيه أجسامنا وإجراء العمليات

الوظيفية أو الحيوية التي تجري فيها ليل نهار ونحن ليس عندنا بها خبر؟ وما خفي من علم ا كان أعظم، ومع
لو أنك في بحث علمي استدللت. ذلك يرفض العلم الملحد الذي يتقاتل الناس عليه تعظيما: له أن نذكر اسم ا

هذه خرافات أو هذه شعوذة، أو إنك بهذا قد خرجت عن نطاق البحث العلمي، حتى إن: بنص ديني لقالوا
فليحدثنا القرآن ما شاء عن إبراهيم: الخبيث طه حسين انخدع بكلم هؤلء الكفار، وقال في بعض المناسبات

وإسماعيل، ولتحدثنا التوراة ما شاءت عن إبراهيم وإسماعيل، لكن ورود هذين السمين في هذين الكتابين ل
أيضا: في مناهج فصول التعليم حذفوا كل. هذا كما علمه أسياده الفرنسيون! يكفي لثبات حقيقتهما التاريخية

عبارة فيها ذكر ا، وهذا يعرفه الطلبة والمدرسون جيدا:، فإذا قارنت النسخ القديمة والحديثة لحظت ذلك، كان
أن ا الخالق سبحانه وتعالى، وغير ذلك مما فيه ذكر ا، أما الن حذفت هذه العبارات: في النسخ القديمة

بالمنقاش، ونزعوا كل ما فيه ذكر ا، حتى يخرجوا من أصلبنا أجيال: ملحدة تكره ا وتكره الرسول وتنبذ
الطبيعة أعطت الكائنات: دين السلم، فحتى مثل هذه العبارات نزعوها من المناهج، واستبدلوا ذكر ا بقولهم

كذا وكذا، الطبيعة فعلت كذا وكذا، فالطبيعة ما هي الطبيعة؟ أهي خالقة أم مخلوقة؟ الطبيعة فعيلة بمعنى
مفعول، من الذي طبعها؟ إنه ا سبحانه وتعالى، إذا كانت الطبيعة صماء بكماء خرساء عمياء، فكيف تكون

فإن فاقد الشيء ل يعطيه، وهذا في الحقيقة جحود ونكران ل! الطبيعة الجامدة هي التي أعطت هذه الحياة؟
فتجد هذا العلم يسمى علما: وهو في الحقيقة جهل، كما قال بعض. سبحانه وتعالى الذي هو خالق الوجود كله

كنا فيما مضى نعاني من جاهلية الجهل، والن نحن نعيش تحت ظل جاهلية العلم، فتجد كل العلوم: الدعاة
تفصل عن صانعها سبحانه وتعالى، وتحصل الشادة والتفخيم والتعظيم والتكريم للذين اكتشفوها، ما مقدار

ول المثل العلى لو أن مخترعا: اخترع آلة في غاية التعقيد. فضل من اكتشف بالنسبة إلى فضل من صنع
ووضعها في صندوق وأقفل عليه بقفل مثل:، ثم بعد ذلك استطاع رجل أن يفتح هذا القفل ويرى هذه اللة، فإذا

إنها كذا ومركبة من كذا وتعمل بالطريقة الفلنية، ونستطيع أن نستفيد منها في كذا، هل يكون له: به يقول
الفضل وينسى ويجحد فضل الذي صنعها؟ نحن البشر الن بهذه الصحة التي أعطانا ا سبحانه وتعالى، كم من

آلف العمليات المعقدة تجري في جسمك وأنت له ساه غافل عنها، من الذي يجري هذه العمليات في جسمك



سواء كنت في حالة النوم أو اليقظة أو الحركة أو السكون؟ من الذي يدق قلبك؟ من الذي يحفظ عليك بصرك؟
فكل حرف من حروف علوم الطب يشهد أن ل إله إل ا، وكل شيء في علوم الفيزياء وعلوم البحار تسبح

ا فYي: بحمد ا سبحانه وتعالى، وهي في الحقيقة ما أودعها ا إل كي تكون ترجمة لما أخبرنا به WنYات Ẁم آي Yيه Yن\ر Wس
̀م  Yه Ỳنف\سWي أYف Wو YاقWى ن\ور2 ] 53:فصلت[الفWل Wفالذي]. 35:النور[كل هذه علمات توحيد تماما: كالقرآن الكريم ن\ور] ع

أودع هذه السنن والقوانين هو الذي خلق هذا النسان، فالنسان الجاحد الجاهل يستر جهله تحت اسم العلم،
وأصبح العلم أن تقطع صلة هذه الحقائق العظمى بال سبحانه وتعالى، وإذا جاء واحد وتكلم في موضوع

هذه خزعبلت، وإذا أتى بنص ديني في: إن هذه الوسوسة تكون من الشيطان، قالوا له: الوسوسة مثل: وقال
قد خرجت عن المنهج العلمي، فصار المنهج العلمي عندهم أن يتبرأ من الدين، ول يذكر فيه: بحث علمي قالوا

الدين، الموضوع في الحقيقة موضوع مؤلم جدا:، وهو ذو شجون، وموضوع حيوي في غاية الحيوية، إنه
موضوع علمنة هذه العلوم التي هي أصل: خادمة لقضية التوحيد، ومع ذلك تفصل تماما: عن التوحيد،

فهؤلء الكفار وصفهم تعالى بهذا. ويستنكفون ويستكبرون عن أن يذكروا اسم ا سبحانه وتعالى في هذه العلوم
̀م: الوصف الذي نحن الن نحرص على أن نتسابق عليه ةY ه\ WرYالخ Yن Ẁم ع ه\ Wا و Ẁني fالد Yاة Wي Wا̀لح Wن Yا م ر: Yاه Wظ Wم\ونẀعل Wي

 Wل\ونYاف Wا : ، وقال سبحانه وتعالى]7:الروم[غ Ẁني fالد Wاة Wي Wا̀لح ZلỲد إ Ỳم ي\رWل Wا و Wن Ỳكر Ỳن ذ Wى عZل Wو Ẁن ت Ẁن م Ẁض ع ỲعرWأWف *WكYل Wذ
 Ỳلم Yا̀لع Wن Yه\̀م م ̀بلWغ\ Wهذا هو حجمهم، فهم يجتهدون في العلم لمور دنياهم، وهم كالبهائم، قال] 30-29:النجم[م

ان]: تعالى Wه\̀م آذWل Wا و WهYب Wون ر\ Ỳعي\ن] ل ي\̀بصWه\̀م أWل Wا و WهYب Wه\ونẀفق Wه\̀م ق\ل\وب] ل يWل YنسYال Wو eنYا̀لج Wن Yا م ثYير: Wك Wم Zن Wه WجYا ل Ẁأن Wر Ẁد ذWقWل Wو
 fل WضẀم أ ̀ل ه\ Wب Yام Ẁنع

Wال Wك WكYئWا أ\̀ول WهYب Wون ع\ Ẁسم Wفالحمار أو البقرة أو الجاموس إذا وقفت أمامه]179:العراف[ل ي ،
وتلوت عليه السبع المعلقات يسمعك لكن ل يفقه منها شيئا:، وهكذا الكفار، فآيات ا سبحانه وتعالى التي تنكشف
في هذا العصر على أيديهم أضعاف أضعاف ما ينكشف للمسلمين؛ لتقدمهم في هذه العلوم، فيطلعون على آيات
ا التي فيها ما يبهر العقول وينطقها بالتوحيد؛ ولكن لوجود القفال على قلوبهم ل يعون ما يرون من آيات ا

ا : قوله: إذا:. سبحانه وتعالى Ẁني fالد Wاة Wي Wا̀لح ZلỲد إ Ỳم ي\رWل Wا و Wن Ỳكر Ỳن ذ Wى عZل Wو Ẁن ت Ẁن م Ẁض ع ỲعرWأWف *Ỳلم Yا̀لع Wن Yه\̀م م ̀بلWغ\ Wم WكYل Wذ
أنهم لو فقهوا أن هذه الدنيا تدل على الخرة ول تستحق أن يجردوا غرضهم لجلها، لما: ، أي]30-29:النجم[

اقتصروا على تعظيم علم الدنيا، لكنهم يجتهدون في العلم بأمور دنياهم، ويمعنون في تحصيلها، مع جهلهم التام
بأشرف العلوم وهي علوم الخرة، التي هي شرف لزم ل يزول دائم ل يمل، فجدير بمن يستبدل الذي هو أدنى

فال سبحانه وتعالى كرمهم بنعمة العقل، وميزهم بها على. بالذي هو خير أن يبغضه ا ويمقته لشقاوته
العجماوات، فسخروها أعظم تسخير في كل شيء من أغراض الدنيا الخسيسة، كالتألق في الشهوات والمأكل

والملبس والترفه، إل الشيء الذي خلقوا من أجله وهو عبادة ا وحده ل شريك له، واتباع رسله عليهم وعلى
......ولهذا. نبينا الصلة والسلم

 


